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Contactblad 
 

van de Protestantse Gem eente 

te Nigtevecht  
 

www.kerknigtevecht .nl 
 

 

Zaterdag 21 december 2019 63e jaargang, nr. 17 

 

 

W ant  je bent  het  licht  

hier  in deze w ereld, 
schijn dan voor de m ensen om  je  heen 

Net  zoals een stad bovenop een heuvel 
heel goed is te zien voor iedereen 

 
Laat  je licht  m aar schijnen 

in de duisternis, 
laat  je licht  m aar schijnen 

w aar geen licht  m eer is. 
 

 
Marcel en Lydia Zimmer 
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DI ENSTEN 
 

Zondag 2 2  decem ber 4 de Advent  

10.00 uur ds. T. Wegman, Zeist  

Collecten  :  1e Kinderen in de knel;  2e Kerk   

Oppas  :  Tessa van der Linden 

Koffie  :  Nel van den Broek 

Kerktaxi  :  Rolinka Pickhard  

 

Dinsdag 2 4  decem ber  Kerstnachtdienst  
2 0 .3 0  uur  ds. C. van Dorp, Laren m .m .v. cantor ij  en blazersensem ble  

Collecte    :  Kerk 
Na afloop van de dienst  wordt  er warm e chocoladem elk geschonken 

 

 W oensdag 2 5  decem ber  Kerst feest  

 10.00 uur ds. N. Tramper, Zeist  

 Collecten    :  1e Helpt  U hopen;  2e Kerk   

 Oppas        :  Marieke van der Bij l  

 Koffie        :  Bert  Let teboer 

 Kerktaxi     :  Marian Kruij ning  

 

 Zondag 2 9  decem ber   

 10.00 uur kand. Kand. J.J. de Haan, Woerden 

 Collecten    :  1e ZOA NOODACTI E; 2e Kerk 

 Oppas        :  Henk den Hartog 

 Koffie        :  Marian Kruijning 

 Kerktaxi      :  Jan-Willem  van Lindenberg 

 

  Dinsdag 3 1  decem ber Oudejaarsavond   

  1 9 .0 0  uur  drs. J. Mulder, Hilversum  

  Collecte    :  1e Plaatselij k bij zonder kerkwerk 

 

Zondag 5   januari     

10.00 uur ds. R.F. Mauritz uit  Lelystad 

Collecten    :  1e Nederlands Bijbelgenootschap;  2e  Kerk;   

Oppas     :  Liset te Groen  

Koffie     :  Bert  Let teboer 

Kerktaxi   :  Ar jan Mul 

19.00 uur ds. J. de Jong, Waarder 

Collecte     :  Nederlands Bijbelgenootschap 

 

Zondag 1 2  januari    

10.00 uur ds. E.J. van Katwijk, Ned. den Berg 

Oppas     :  Sara Kroon   

Koffie     :  Hijmen van Lindenberg 

Kerktaxi   :  Diny Schoonhoven 

1 5 .0 0  uur  concert  Seniorenorkest  Am stelland   
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RONDOM DE DI ENSTEN  

 

Onderweg naar Kerst  verschijnen steeds meer licht jes in het  donker. We kij ken 

uit  naar het  feest  van de geboorte van Jezus, die licht  bracht  in de wereld. 

I n de kerstnachtdienst  op 2 4  decem ber  zullen we m eer horen over de 

betekenis van dit  licht .  De cantorij  en het  blazersensem ble zullen aan deze dienst  

hun m edewerking verlenen.  

Op kerstm orgen, 2 5  decem ber  zullen de kinderen van de Spoorzoekers een 

bijdrage hebben in de dienst  en ons laten horen en zien wat  een feest  het  is dat  

Jezus naar ons toegekom en is.  

I n de dienst  van 3 1  decem ber, oudejaarsavond ,  m ogen we terugkij ken op het  

afgelopen jaar en danken voor alles wat  we in het  afgelopen jaar m ochten 

ontvangen.  

We hopen m et  elkaar goede gezegende diensten te hebben waarin we m ogen 

danken, bidden en lof prij zen, waarin we elkaar m ogen bem oedigen. 

 

VANUI T DE GEMEENTE 

 

W e leven m ee m et  
I edereen die te kam pen heeft  met  ziekte, m et  een afnemende gezondheid, die 

afwachtende is voor een operat ie.  

Wij  bidden dezen en hun naasten Gods zegen. 

 

W ij  leven m ee m et  
Hen die een dierbare m issen, wat  vaak m et kerst  nog ext ra m oeilij k is,  met  hen 

die eenzaam  zijn, met  hen voor wie deze dagen gewoon m oeilij k zij n om  wat  

voor reden dan ook. 

Wij  bidden hen Gods liefdevolle nabijheid toe. ‘U geeft  m e kracht  om  te leven. 

Dat  t roost  m e in m oeilij ke t ij den’ ,  Psalm  119:  50, Bijbel in gewone taal)   

Laten wij  m et  elkaar een licht je in dat  donker zij n en 

ext ra helder schijnen voor hen die het  zo hard nodig hebben. 

 

Nam ens de kerkenraad w ensen w ij  u a llen; 
Gezegende Kerstdagen 

en een 

gezond, liefdevol en gezegend  2 0 2 0  
Met een hartelij ke groet  ,   

Esther en Carla 

 

VAN DE KERKENRAAD 
 

Afscheidsdienst  van dom inee Arie de W inter   
Zondag 1 decem ber j l.  was de afscheidsdienst  voor dom inee Arie. Het  was een 

m ooie dienst  met  de m uzikale begeleiding van de Cantorij  en met  een hele volle 

kerk. Naast  de mensen uit  Nigtevecht  waren er ook diverse gasten o.a. uit  de 

buurgem eentes en ook m ensen uit  de nieuwe kerk in Hoofddorp, waar dom inee 

Arie heen gaat . 
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Bij  het  kinderm om ent aan het  begin van de dienst  bedankte dominee Arie alle 

kinderen die hij  in al die jaren had leren kennen, zowel van de Spoorzoekers als 

van de andere groepen van het  j eugdwerk. Als afscheidscadeau van de 

Spoorzoekers kreeg dom inee Arie een vriendenboekje, zodat  hij  hen nooit  meer 

zou vergeten en anders alt ij d even in het  boekje terug kon bladeren.  

Zelf had hij ,  samen met  z’n vrouw Karen, ook een cadeau voor de jeugd van de 

kerk bedacht  en m eegenomen, nam elij k een voetbaltafel voor de zolder van het  

verbouwde verenigingsgebouw. Hij  hoopte dat  een paar grote jongens die wel in 

elkaar konden zet ten. 

Tijdens de dienst  werden er m ooie liederen gezongen, gebeden en bijbelverhalen 

gelezen die het  gevoel goed vertolkten van het  afscheid en van een nieuw begin;  

een afscheidsdienst  m et  een lach en een t raan. 

Aan het  einde van de dienst  werd er een toespraak gehouden door de voorzit ter 

van de kerkenraad en kregen dom inee Arie en zij n vrouw een afscheidscadeau 

overhandigd nam ens alle m ensen van de kerk Nigtevecht . 

  Het  was een zwaar bronzen beeldje m et de naam  “Samen de handen ineen” .  

Het  beeldje sym boliseert  al het  werk wat  er hier de afgelopen jaren m et  elkaar 

gedaan is. Het  sym boliseert  ook dat  we, als m ensen van één 

kerk, sam en sterk staan en dat  we invloed hebben op ons deel 

van de wereld en de m ensen om  ons heen. Door sam en te 

werken, door open te staan voor elkaar en m et  elkaar verbonden 

te zij n, ontstaat  een bolwerk van kracht  en energie en kunnen 

we veel bereiken en veel leren van elkaar. We hebben elkaar dan 

ook nodig. 

Als je het  beeldje draait ,  lij kt  het  ook op een 

hart .  De hartvorm  sym boliseert  dat  dom inee 

Arie onze harten heeft  geraakt  m et  zij n 

woorden, bij  de bij zondere kerkdiensten, bij  

de uitvaartdiensten, 

de persoonlij ke gesprekken, bij  act iviteiten 

voor de jeugd, de betrokkenheid bij  de 

ouderen en de zieken, de oprechte aandacht  voor de 

gemeenteleden, zowel in goede als in slechte t ij den.  

Na afloop van de kerkdienst  was er nog een recept ie in het  

Dorpshuis, waar iedereen persoonlij k afscheid kon nem en van 

dom inee Arie en zij n gezin. Ze kregen vele m ooie, 

persoonlij ke, cadeaus, waaronder ook een fotoboekje vanuit  

de kerk, als een kleine im pressie van de afgelopen vij f j aren 

(2014 – 2019)  die zij  bij  de kerk en in ons dorpje Nigtevecht  geweest  zij n en 

waar ze een belangrij k deel van hebben uitgem aakt . 

 Na het  vert rek van dom inee Arie is de kerk Nigtevecht  t ij delij k “ vacant ” .  

Tij dens deze periode zal dom inee Peter Nagel uit  Loenen aan de Vecht , de 

consulent  zij n en zullen diverse gast -predikanten de kerkdiensten leiden. 

Voor pastorale vragen kunt  u de ouderlingen benaderen.  

 Binnenkort  zal er een profielschets opgesteld worden van onze gem eente 

en van een nieuwe dom inee. Hierna zal een beroepingscomm issie worden 

sam engesteld, zodat  er gezocht  kan worden naar nieuwe dom inee voor de 

Kerk Nigtevecht .  

Namens de kerkenraad, Christa Meinders 
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 

Ochtendcollecte 

Ochtendcollecte 

Avondcollecte 

Ochtendcollecte 

24 novem ber 

  1 decem ber 

  1 decem ber 

  8 decem ber 

€ 124,90 

€ 193,05 

€   49,00 

€   35,20 

KOZI JN:         

    Ongewij zigd:    € 213,96 

 

 

Verenigingsgebouw  
De verkoop van koper, oud ij zer enz. heeft  het  m ooie bedrag van € 455,-  

opgebracht .   

                                          Nam ens de Kerkrentm eesters, I na Boshuizen 

                                                          

DI ACONI E 

 
Opbrengsten collecten kerkdiensten: 
De opbrengst van de collecten is 70%  voor het  opgehaalde doel en 30%  voor plaatselij k kerkenwerk. Wanneer 

het  een zending, Helpt u Hopencollecte of uitgangscollecte bet reft  gaat  het gehele bedrag naar het  bestemde 

doel. 

Ochtendcollecte 

Ochtendcollecte 

Ochtendcollecte 

24 novem ber 

  1 decem ber 

  8 decem ber 

Helpt  U Hopen 

Logos Hope 

Zending 

€ 

€ 

€ 

 127,70 

 194,24 

   52,25      

                 Met een vriendelij ke groet , de diaconie, Mart ine Sam plonius 

 

 

Toelicht ing van de collecten 

2 2  decem ber  Kinderen in de knel 
Veel kinderen en jongeren staan er alleen voor in het  leven zonder de 

bescherm ing van volwassenen. Kerk in Act ie zet  zich in voor kinderen en 

jongeren in kwetsbare situat ies, zoals voor st raatkinderen en werkende kinderen. 

Hun rechten moeten nageleefd worden, zoals hun recht  op onderwij s.  We 

st im uleren ook dat  kinderen en jongeren een rol kr ij gen in de kerk. Helpt  u m ee 

om  het  leven van kinderen in de knel te verbeteren? 

 

2 9  decem ber  ZOA NOODACTI E: Duizenden gezinnen uit  

Noordoost - Syrië op de vlucht  
De onrust  in het  noordoosten van Syrië houdt  m aar niet  op. Opnieuw m oeten 

duizenden Koerden en Syrische christenen het  gebied ontvluchten. Om  deze 

nieuwe, enorme st room  vluchtelingen te kunnen helpen is hulp hard nodig. 

Naar verwacht ing t rekken de kom ende weken duizenden kinderen, vrouwen en 

ouderen de grens m et I rak over. Door het  onverwacht  hoge aantal vluchtelingen 

zit ten de kam pen daar inm iddels zo vol,  dat  veel m ensen geen hulp kunnen 

krij gen. ZOA m aakt  zich grote zorgen over de situat ie. Zeker m et  de winter in 

aantocht  start  ZOA daarom  een noodhulpact ie. Met  nam e gezinnen die niet  

terecht  kunnen in een vluchtelingenkam p wil ZOA helpen m et  een noodpakket . 

Voor € 55 krij gt  een gezin een pakket  m et  alle noodzakelij ke spullen om  te 

overleven. Om  dit  m ogelij k te m aken, is steun hard nodig. Sam en laten we de 

Syrische vluchtelingen in I rak niet  aan hun lot  over. 
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5  januari  Het  Nederlands Bijbelgenootschap 
Van de NBV tot  een eerste bij belvertaling voor Angola. En van debijbel.nl tot  

Bijbel Basics en de app Mijn Bijbel.  Het  Nederlands Bijbelgenootschap brengt  de 

Bijbel dichtbij . 

Voor iedereen een begrij pelij ke bij bel in de eigen taal.  I n Nederland doen we dat  

m et  bij bels, revisies van bijbels, e-books en de website debijbel.nl,  waar 

iedereen de com plete Nieuwe Bijbelvertaling, de NBG-vertaling 1951 en de 

Statenvertaling kan lezen en vergelij ken. Wereldwijd zoekt  het  NBG uit  waar de 

grootste nood is, en vervolgens slaan we de handen ineen met  

bij belgenootschappen wereldwijd om  zoveel m ogelij k bij bels te verspreiden. 

Op debijbel.nl vinden bij bellezers uit leg bij  bij belse begrippen, film pjes, foto’s en 

t ij dlij nen, kaarten met  bij voorbeeld de reizen van Paulus. 

De Bijbel raakt  j e. Het  boek is dan wel eeuwenoud, toch geeft  het  steeds nieuw 

inzicht  of zet  het  j e aan het  denken. Wat  zij n de ervaringen van m ensen van nu? 

En hoe kun je met  de Bijbel aan de slag? Het  NBG laat  zien op welke m anier de 

Bijbel vandaag de dag nog steeds relevant  is. De Bijbel is een boek voor het  

leven! 

 

“ Helpt  u hopen…?” 
is het  project  van de diaconie, gestart  in 2001. 

Het  project  sponsort  aidswezen in Uganda m et  schoolgeld, uniform en, schoenen, 

pennen, boeken, schriften en een m aalt ij d.  Het  kost  85 euro per jaar om  een 

kind een toekom st  te geven… het  kind kan naar school om  te leren!   

Kinderen worden gesponsord tot  en met  de basisschool. 

Om dat  veel kinderen geen mogelij kheid hebben om  een vervolgopleiding te doen 

na de basisschool,   zij n er ext ra vakken geïnt roduceerd om  de kinderen 

selfsupport ing te m aken. Ze leren koken en groente en fruit  te verbouwen en nu 

wordt  hen ook geleerd kalkoenen en eenden te fokken.  

 

Om dat  we veel sponsoren nodig hebben om  bovenstaande te cont inueren worden 

er vele act iviteiten georganiseerd door de Oegandagroep (samen m et  de 

diaconie) .  Zo was op 13 decem ber de kerstm arkt  in de kerk .  Tot  nu toe is er 

m et  deze m arkt ,  waarbij  o.a. 160 appelflappen -  waarvan het  bladerdeeg werd 

gesponsord door At tent  van den Bosch -   en heel veel licht jesflessen werden 

verkocht , ruim  1300 euro opgehaald. 

Een pracht ig resultaat ! 
Daarnaast  kregen we ook giften van 600 euro en 595 euro!  

Vele m ensen dragen ons project  een warm hart  toe en vinden het  fij n om  iets 

van onze welvaart  te  delen m et  onze weeskinderen in Oeganda. 

We zij n daar erg dankbaar voor. 

 

 

 

 Dit  j aar heeft  Venhuis Comm unicat ie 

Product ies in Venhuizen ons verrast  m et  

een pracht ig logo voor ons project .  

Herkent  u de Nederlandse leeuw en de 

kraanvogel? 
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Wilt  u ook een kind steunen?? Of een gift  doneren??? NL36RABO03343153882 

I nform at ie kunt  u kr ijgen bij  de diaconie of  bij  Ed Rensenbrink  van de 

Oegandagroep. 

 

Hartelij ke groet  en gezegende feestdagen,  De Diaconie en de Oegandagroep 

 

COMMI SSI ES 
 

Van de redact ie  
Bij  het  volgende Contactblad is een enquête gevoegd.  

 Aan de hand van de respons die we op deze enquête ontvangen, kunnen 

er aanpassingen komen in de huidige verschijningsvorm. 

 Verder willen we graag weten of u/ j ij  het  Contactblad graag op papier wil 

blij ven ontvangen of dat  u/ j ij  liever het  blad via de m ail ontvangt . Dit  

bespaart  veel t ij d van de kopieerders en lopers en papier!  

 Misschien bent  u/ j ij  helem aal niet  m eer geïnteresseerd in het  Contactblad 

en gaat  hij  ongelezen bij  het  oud papier? Dan kunt  u/ j ij  de bezorging laten 

stoppen.  

 Aan de andere kant  kan het  zij n dat  u iem and in Nigtevecht  kent ,  die 

graag het  Contactblad digitaal of op papier  zou willen lezen. Wanneer het  

(em ail)adres wordt  doorgegeven, kom t  het  blad in de bus.  

Kortom , we hopen op de nodige respons bij  voorkeur op het  em ailadres van de 

kerk. Laat  u niets van u horen, dan blij ft  u het  Contactblad gewoon in de 

papieren versie ontvangen. 

Hartelij ke groet ,  Marieke van der Bij l en Nieske Veldhuisen 

 

DI VERSEN 
 

Een w oord van dank -  1  
De kaarten m et  de warm e woorden van medeleven die ik het  afgelopen half j aar 

m ocht  ontvangen, vond ik heel bij zonder en m ooi.  Dat  heeft  m e goed gedaan. 

 

Mijn hartelij ke dank hiervoor, 

Ali Barneveld 

Een w oord van dank -  2  
Wat een hartverwarmend afscheid vierden we op de 1ste december!  Wij  hebben 

de persoonlij ke woorden en hartelij ke wensen in de dienst  en t ij dens het  'onder-

ons' in het  Dorpshuis bij zonder gewaardeerd. Dankbaar bewaar ik al het  

gezegde. Vrolij k lees ik alle verhalen na van de kinderen en jongeren (erg leuk 

en wat  zij n j ullie -  ook geestelij k -  gegroeid in deze jaren! )  I n het  beeldje dat  we 

als cadeau ontvingen staat  inderdaad terecht  uitgebeeld hoe we 5 volle jaren 

hartelij k en in Christus m et  elkaar verbonden waren.  

Voor de Kerstdagen en het  j aar 2020 wensen en bidden we u/ jou toe dat  

God je nabij  zal zij n op dagen van geluk en m om enten van verdriet . 

Hartelij ke groet , ds. Arie & Karen, Efraïm  en Esrah de Winter, 

Schildgronden 27, 2134 ZV, Hoofddorp.  
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NI EUW JAARSCONCERT op 1 2  januari 
Ook in 2020 kom t  het  Seniorenorkest  Am stelland  naar Nigtevecht  om  ons te 

laten genieten van hun m ooie m uziek. Dit  concert  vindt  plaats in sam enwerking 

m et  de Protestantse Kerk Nigtevecht  op:  zondag 12 januari 2020 van 15 -16 uur. 

 

 Het  orkest  bestaat  uit  ca. 60 m uzikanten in de leeft ij d 55-85 jaar m et  heel 

veel m uzikale ervaringsjaren. De bevlogen dir igent  René Schum acher weet  

die ervaring al m eer dan 20 jaar ten volle te benut ten. 

 Het  repertoire bestaat  voornam elij k uit  lichte, rom ant ische, film -  en 

m usical m uziek. 

 Het  orkest  vervult  een belangrij ke 

sociale funct ie door grat is concerten in 

woon-  en zorgcent ra te verzorgen. 

 

De Protestantse Kerk en het  orkest  nodigen de 

inwoners van en rond Nigtevecht  van harte uit  

om  dit  (grat is)concert  bij  te wonen. 

www.seniorenorkestam stelland.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 
nieuw jaarsconcert  

Seniorenorkest  Am stelland 

Zondag 12 januari,  15-16 uur, Kerk 

COLOFON 
KOPI J 

Het  Contactblad  verschijnt  om  de drie  à vier  weken 
op zaterdag, en wordt  grat is bezorgd op elk adres in  
Nigtevecht , waar één of m eer leden van de Protestante 
gem eente wonen.  

I n 2020 verschijnt  het  blad voortaan m aandelij ks, op de 
eerste zaterdag van de m aand. Januari is nog een 

overgangsmaand. 

                              Data van uitgifte:  

Het  eerstvolgende Contactblad verschijnt  op:  

Zaterdag 1 1  januari 2 0 2 0  

Kopij  graag inleveren uiterlij k  op:  

4  januari 

BI JBELLEESROOSTER 

decem ber  januari  

  1  wo Jesaja 55:1-13 

22 zo Micha 7: 1-7 2 do Jesaja 56:1-8 

23 m a Micha 7: 8-13 3 vrij  Matteüs 1:1-17 

24 di Micha 7: 14-20 4 zat  Matteüs 1:18-25 

25 wo Matteüs 1: 18-25 5 zon Matteüs 2:1-12 

     26 do Hosea 11: 1-11 6 m a Matteüs 2:13-23 

27 vrij  Hosea 12: 1-7 7 di Matteüs 3:1-17 

28 za Hosea 12: 8-15 8 wo Jesaja 56:9-57:6 

29 zo Hosea 13: 1-11 9 do Jesaja 57:7-13 

30 m a Hosea 13: 12-14: 1 10 vrij  Jesaja 57:14-21 

31 di Hosea 14: 2-10 11 za Jesaja 58:1-5 
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1 1  januari, 1  februari, 7  m aart , 4  april,  2  m ei, 6  juni, 4  
juli,  1  augustus, 5  septem ber, 3  oktober, 7  novem ber, 
5  decem ber, 2  januari 2 0 2 1  

Redact ie  Contactblad:   

Marieke van der Bij l,  Nieske Veldhuisen 

Kopij  Contactblad :  inleveren bij  Marieke van der Bij l 

en  Nieske Veldhuisen, graag per e-m ail   

Coördinat ie  verm enigvuldiging en verspreiding:  

Mw. G. van Lindenberg  

Financiële bijdragen voor de 
kosteloze verspreiding van het   

CONTACTBLAD zijn van harte welkom ! 
  

U kunt  deze storten op de rekening 
van:  het  College van Kerkrentmeesters 

van de Protestantse Gemeente 
Nigtevecht , onder verm elding van 

‘Contactblad’, 
op giro:  NL 30 I NGB 0000519303 

 

 

OVERW EGI NG 
 

GEEN ZI N  I N  KERST 

Scriba René de Reuver heeft  geen zin in Kerst  dit  j aar. Toch verrast  en 

overrom pelt  het  kerstevangelie hem  opnieuw. 

I k heb dit  j aar geen zin in kerst .  De aanslag op de kerstm arkt  in Berlij n,  de 

bom aanslag door IS in een Kopt ische kerk in Egypte en de in puin geschoten 

st raten van Aleppo staan voor m ij  in schril cont rast  m et  de gezellige huiselij kheid 

van kerst .  En dan zij n de Kopt ische kerk in Egypte en Aleppo slechts twee 

plekken waar m ensenlevens niet  tellen. 

Neem  hierbij  het  groeiend aantal polit ieke leiders dat  elkaar verdringt  op de 

apenrots. Ze zien zichzelf als ‘redders van het  vaderland’ die opkomen voor het  

eigen volk tegenover de boze buitenwereld. Hun wereld en die van kerst  r ijm en 

voor m ij  niet . 

Onverbiddelijk  

Maar ook al heb ik geen zin in kerst ,  de kerstavond en het  kerst feest  dienen zich 

aan. De kerkelij ke kalender is onverbiddelij k. En:  gelukkig m aar. Goed dat  ik niet  

overgeleverd ben aan m ijn em ot ies, m aar ze doorbroken worden door het  

kerst feest . 

Niet  om  in de donkerste dagen van het  j aar even weg te drom en uit  de harde 

werkelij kheid van het  leven. Veilig achter gesloten gordij nen, in een door de 

kerstboom  sfeervol verlichte kam er, gezellig m et  geliefden aan het  kerstdiner. 

Kerst  droom t  niet  weg uit  het  harde leven, m aar staat  er m idden in. 

I s God gek gew orden? 

Toen Jezus werd geboren, ging het  er veel m inder geriefelij k en heel wat  rauwer 

aan toe dan bij  ons fam iliediner. De geboorte van Christus vond plaats in een net  

zo chaot ische wereld als die van ons, vol met  m ensen op drift .  De Bijbel schetst  
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een rauw plaat je:  Jezus ligt  in een voerbak voor de dieren. Want er was voor hen 

nergens plaats om  te slapen. Volgens een Napolitaans kerst lied begrepen de 

hemelse engelen er niets van. Zij  vroegen zich af of God gek geworden was om  

in het  st ro te gaan liggen terwij l hij  over de hem el diende te regeren. 

Het  verhaal van de geboorte van Christus is geen succesverhaal.  Geen glit ter,  

geen glam our. God kom t  in de verwarr ing van het  leven, onder m ensen voor wie 

het  leven een probleem  geworden is. Het  verhaal staat  haaks op de 

succesverhalen van machthebbers. Het  is een uitzonderingsverhaal:  I mm anuël, 

God m et  ons, in de ellende van het  leven, opdat  in deze bizarre wereld en in 

onze kwetsbare levens het  licht  sterker zal zij n dan de duisternis. 

Ook al heb ik geen zin in Kerst  toch overrom pelt  dit  vreem de verhaal m e en 

verrast  m e. Hopelij k reset  het  m ijn em ot ies. Het  kerstverhaal als vindplaats van 

hoop. 

 

Gezegende kerstvieringen toegewenst !  Ds. René de Reuver, scriba PKN 

Op Eerste Kerstdag spreekt  ds. René de Reuver over deze tekst  in de Vermoeden-vier ing ( I KON)  

op Radio 5 om  22.00 uur. 

Angst   

Angst :  het  is een rode draad in onze sam enleving, analyseert  scriba ds. René de 

Reuver. Angst  voor ziekte, voor gebrekkig ouder worden, voor verlies van grip op 

het  leven ...  "Er is echter een tegenverhaal.  Het  verhaal van God die zegt :  'Wees 

niet  bang'." 

I n onze sam enleving waart  een spook rond:  het  spook van de angst .  Angst  is als 

een veelkoppig m onster. Je kunt  het  best r ijden en het  m onster een kop afslaan, 

m aar voor je het  weet  groeit  er weer een nieuwe kop aan. Je kunt  de angst  de 

baas worden, m aar voor je het  weet  heeft  de angst  j e weer te pakken op een 

ander vlak, in een andere situat ie. Het  veelkoppige m onster laat  zich niet  zom aar 

verslaan. 

Kortgeleden verscheen er een boek:  ‘Een t r iom f van de angst ’.  De auteur 

analyseert  in dat  boek een aantal bekende tv-series, zoals de Am erikaanse 

serie Hom eland.  Daarin st r ij dt  de CI A voor de veiligheid van het  land. Maar door 

de serie heen loopt  de rode draad van de angst :  de angst  voor aanslagen, voor 

terrorisme, voor de ander die niet  te vert rouwen is, voor de vij and die infilt reert ,  

voor de Russen. Ook in de serie Downton Abbey  is angst  een rode draad. Die 

serie speelt  in een groot  Engels landhuis, op de grens van de negent iende en 

twint igste eeuw. Terwij l de nieuwe eeuw zich aankondigt ,  verandert  het  

vert rouwde leven van de lord, zij n fam ilie en zij n personeel.  De verhoudingen, 

die generat ies lang hetzelfde waren, verschuiven. Het  leidt  tot  angst  en 

onzekerheid:  wat  zal de toekom st  brengen? 

Ten einde raad 

Angst  als een rode draad:  wellicht  herkent  u het  wel. Angst  voor ziekte, voor 

gebrekkig ouder worden, voor verlies van grip op het  leven. En denk ook eens 

aan de angst  van kinderen in oorlogsgebieden, de angst  van m ensen die zo ten 
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einde raad zij n dat  ze alles achterlaten en op reis gaan om  ergens anders een 

veilig heenkom en te zoeken. I n een onbekende om geving m et  onbekende 

m ensen. 

Angst  kan je leven vullen. We zien dat  ook in de polit iek, als het  gaat  over het  

kinderpardon en het  kerkasiel.  Als we het  kinderpardon ruim hart ig toepassen, is 

het  hek toch van de dam ? We weten het  allem aal:  angst  is een slechte 

raadgever. Maar hoe vaak heeft  dat  veelkoppige m onster ons wel niet  te pakken. 

Licht  uit  de hem el 

I n de kerstnacht  zij n er ook een aantal m annen die ineens overvallen worden 

door angst .  Ze zit ten in het  donker bij  elkaar, om dat  ze op hun schapen m oeten 

passen. Het  zij n herders:  stoere kerels, geen bangeriken. Maar dan is het  alsof 

de bliksem  inslaat :  een licht  uit  de hem el overvalt  hen, er staat  opeens een 

vreem deling bij  hen. Ze worden doodsbang. Het  spook van de angst  heeft  zelfs 

deze stoere kerels te pakken. 

Maar dan klinkt  een stem  -  m idden in die angst ige situat ie, m idden in de 

ont reddering. ‘Wees niet  bang.’ Die woorden klinken niet  om dat  er geen reden is 

om  bang te zij n:  je zult  m aar herder zij n en daar zit ten in de nacht . Je zult  m aar 

… Vul het  m aar in, angst  is vaak heel reëel. 

Maar er is een tegenverhaal:  het  tegenverhaal van kerst . Het  verhaal van God 

die zegt :  ‘Wees niet  bang. I k deel j ouw leven, ik laat  j e niet  aan je lot  over. I k 

word gelij k aan jou, om  je perspect ief te geven, om  je te laten leven uit  liefde.’ 

Dát  is het  tegenverhaal van kerst .  Angst  verkram pt  en verlam t , m aar het  

evangelie van kerst  geeft  ruim te. Het  schenkt  licht  en geeft  vreugde. Het  zet  j e 

weer op je benen, zodat  j e verder kunt  m et  een nieuw perspect ief,  met  vreugde. 

Want  dat  is hoe de herders op pad gaan. 

I k wens u een vreugdevol kerst feest , Ds. René de Reuver 

Bovenkant  form ulier  

Een klassieke kerstknaller: Kom t  allen tezam en! 

Menig kerstnacht -  of kerstochtenddienst  zal er weer m ee beginnen volgende 

week. ‘Kom t  allen tezam en!  Jubelend van vreugde! ’.  Dr. Oane Reitsm a vertelt  

over de achtergrond van dit  bekende lied. 

I ntochtslied 

Vroeger, op de basisschool,  leerde ik van het  refrein ‘kom t  laten wij  aanbidden’ 

(3x)  de eerste regel zacht  te zingen. De tweede keer ‘kom t, laten wij  aanbidden’ 

iets luider, om  dan uit  volle borst  de conclusie te laten klinken:  ‘kom t , laten wij  

aanbidden die Koning! ’.  Bijna iedere zingende gemeente doet  het  autom at isch op 

deze m anier, om dat  de m uziek ertoe uitnodigt .  Dat  laat  al zien dat  het  een 

ij zersterke m elodie is. Stevig, niet  té pretent ieus, m et  een subt iele m uzikale 

opbouw, vrolij k en met  grote eerbied. 

Het  lied leent  zich pracht ig als intochtslied voor een kerstdienst .  Niet  alleen 

om dat  het  heel bekend is geworden en zich graag laat  zingen, maar ook om dat  
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het  inhoudelij k m eteen de inleiding vorm t  op de héle kerst t ij d.  Zowel de herders 

en de engelen in Bethlehem  (uit  het  evangelie van Lucas) , als de 'wij zen uit  het  

oosten’ uit  het  evangelie Mat teüs kom en aan bod en wij  worden van harte 

uitgenodigd m et  hen het  kind te aanbidden. 

Vele Bijbelse bronnen 

Maar als we goed kij ken, zien we nog andere bronnen. De meer abst racte (en 

theologisch diepgaander)  taal van het  evangelie van Johannes klinkt  duidelij k 

door couplet  drie waar het  ‘licht  van de Vader’ om sluierd wordt , ‘verhuld in ’t  

vlees’. 

Over de oorsprong van het  lied doen m eerdere theorieën de ronde. I n ieder 

geval gaat  het  lied zoals wij  het  kennen terug op een oud Lat ij ns 

origineel:  Adeste fideles, laet i t r ium phantes, venite, venite in Bethlehem .  

(Probeer m aar eens:  doordat  de vertaler hetzelfde r itm e aanhield is dit  op 

dezelfde m elodie te zingen.)  Hoe oud het  lied is weet  niem and precies. Het  kwam  

in verschillende vertalingen in Nederlandstalige bundels terecht . 

Liedboek 2 0 1 3  

I n het  ‘nieuwe’ Liedboek (2013)  valt  het  eerste woord op:  ‘Kom t ! ’ Op heel veel 

andere plekken in het  liedboek is in de gebiedende wij s de - t  weggehaald, zoals 

in psalm  98:  ‘Zing een nieuw lied voor God de Here’.  I n het  vorige liedboek 

begon dat  m et  ‘Zingt  …’, dus met  een - t .  I n een klein aantal liederen is dat  niet  

gebeurd, zoals in de kerst liederen ‘Kom t, verwondert  u hier, mensen’, ‘Kom t  ons 

in diepe nacht  ter ore’,  en ‘Kom t  allen tezam en’. De reden hiervan is m ij  niet  

bekend. ‘Bekt ’ het  lekkerder bij  het  zingen? Zeker als er een klinker volgt? (Ook 

hier:  probeer m aar eens uit ,  wat  zingt  beter? ‘Kom  allen tezamen’ of  ‘Kom t  allen 

tezam en’?) . Mogelij k heeft  m en niet  in de t radit ie en gevoelswaarde van de tekst  

willen grij pen. 

Belangrij ker is dat  er in het  liedboek een nieuw couplet  bij  is gekomen, 

geschreven door Gert  Landm an. Couplet  5:  

Zingt  aarde en hem el, 

zingt  nu engelenkoren 

zingt  alle scharen rondom  de t roon:  

Glorie aan God en vrede voor de m ensen! 

Kom t , laten wij  aanbidden, 

kom t, laten wij  aanbidden, 

kom t, laten wij  aanbidden ie koning.  

Bovenstem  

De reden voor dit  ext ra couplet  m oeten we zoeken in Engeland!  Daar is het  lied 

bekend onder de t itel O com e, all ye faithful,  en is een vast  onderdeel van 

kerstdiensten en van het  t radit ionele Fest ivals of Lessons and Carols.  Voor het  

koor van King’s College Chapel in Cam bridge schreef Willcocks een pracht ige 

koorzet t ing en orgelbegeleiding. Het  lied is bij na niet  m eer denkbaar zonder deze 

harm onisat ie. I n de m elodie klinkt  als het  ware deze zet t ing alt ij d m ee. Gelukkig 

is hij  in zij n geheel opgenomen in de begeleidingsbundel bij  het  liedboek-2013. 

I n het  voorlaatste couplet  zingen de jongenssopranen een bovenstem  (descant ) .  
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I n het  aller laatste couplet  horen we een ingewikkelde, zelfstandige 

orgelbegeleiding terwij l het  koor (en de gem eente)  kracht ig eenstemm ig zingt . 

Deze bovenstem  was bij  de bestaande Nederlandse tekst  eigenlij k niet  m ogelij k, 

om dat  de let tergrepen dan heel vreem d onder de noten vallen. Met  de tekst  van 

het  nieuwe couplet  5 is dat  ondervangen. Zo’n bovenstem, die heel eenvoudig 

uitgevoerd kan worden m et  slechts enkele sopranen boven een hele gemeente 

uit  (of m et  geoefende kinderstemm en) , past  nu wel:  het  koor zingt  m et  de 

engelen boven de gem eente uit  “Gloooooooooorie aan God” !  Wat  willen we nog 

m eer m et  kerst  dan sam en m et  de engelen God de lof toe zingen, verwonderd 

over dat  Kind in de kr ibbe? 

Bron:  onder m eer het  Liedboekcompendium 

Dr. Oane Reitsm a, predikant  van de protestantse gemeente Enschede 

 

 

 

 

 

Ook deze tijd zal eenmaal  

de goede oude tijd heten,  

Godfried Bomans 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.liedboekcompendium.nl/lied/477-komt-allen-tezamen-4_4_5
https://www.protestantsekerk.nl/auteur/dr-oane-reitsma/
https://www.protestantsekerk.nl/auteur/dr-oane-reitsma/
https://www.protestantsekerk.nl/auteur/ds-rene-de-reuver/
https://www.protestantsekerk.nl/auteur/ds-rene-de-reuver/
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